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 دستورالعول اجرايي

 در برناهه هلي خودهراقبتي پسضك خانوادهتين هطارکت  

 )براساس بسته خذهت خودهراقبتي( 

 1نسخه 
 

 استقاي سالهت دفتش آهَصش ٍ

 (گشٍُ پضضل خاًَادُهشمض هذيشيت ضثنِ ) 
 

 تْيِ ٍ تذٍيي:

 دمتش فاطوِ سشتٌذي

 دمتش آتَسا سليواًياى

 دمتش تاتل فشخي

 تَاًي دمتش هؼصَهِ اتشاّيوي

 

 يش ًظش:ص

  دمتش ًاصش مالًتشي

 فش دمتش ضْشام سفيؼي
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 هقذهه:

ّا تِ هشاقثت هادام الؼوش، ًقشص هششدم دس هشاقثشت اص     دسهاى قطؼي تيواسيِ غيش ٍاگيش ٍ حشمت اص ّا اص ٍاگيش ت تا گزاس تيواسي

ّاي هضهي ٍ حشاد سٍص تشِ سٍص    ّاي جضيي، هذيشيت تيواسي  سالهت خَد ٍ اػضاي خاًَادُ تشاي سالن صيستي، هذيشيت ًاخَضي

 خَدهشاقثتي است.ّا اص جٌس  دسصذ توام هشاقثت 85تا  65اي مِ طثق تشآٍسدّاي  دس حال افضايص است تِ گًَِ

دٌّذ تا  ضاهل اػوالي است امتساتي، آگاّاًِ ٍ ّذفذاس مِ هشدم تشاي خَد، فشصًذاى ٍ خاًَادُ ضاى اًجام هي« خَدهشاقثتي»

تٌذسست تواًٌذ، اص سالهت جسوي، سٍاًي ٍ اجتواػي خَد حفاظت مٌٌذ، ًياصّاي جسوي، سٍاًي ٍ اجتواػي خَد سا تششآٍسدُ  

تيواسي ّاي هضهي خَد سا هذيشيت مٌٌذ ٍ ًيض اص سالهت خَد تؼذ اص تيوشاسي   ا حَادث پيطگيشي مٌٌذ، ساصًذ، اص تيواسي ّا ي

 تشخيص اص تيواسستاى حفاظت مٌٌذ. حاد يا

  حفش  سشالهت،    پيطشگيشي اص تيوشاسي، خشَد اسصيشاتي،      ّاي خَدهشاقثتي ضاهل استقاي سالهت، اصالح سثل صًذگي، حيطِ

   طي است.هطاسمت دس دسهاى ٍ تَاى تخ

خَدهشاقثتي هَجة استقاي سالهت ٍ ميفيت صًذگي، افضايص سضايت تيوشاساى، هٌطقشي ضشذى اسشتفادُ اص خشذهاا )ًيشاص            

موتش تِ هطاٍسُ اسايِ دٌّشذگاى خشذهاا دس هشامشض تْذاضشتي،ماّص ٍيضيشت تيوشاساى سششپايي ٍ مشاّص اسشتفادُ اص هٌشاتغ           

دسصشذ،ماّص  40)دس اًگلستاى: مشاّص ٍيضيشت پضضشناى ػوشَهي تشا       ي ضَدتيواسستاًي( ٍ ًيض ماّص ّضيٌِ ّاي سالهت ه

دسصشذ،ماّص تسشتشي ضشذى دس تيواسسشتاى تشا      50ّشا تشا   ّشاي تؼشذي تيوشاسي    دسصذ،ماّص ٍيضيت17ّاي سشپايي تا  ٍيضيت

ت اص دسصذ، ماّص يا تؼذيل هصشف داسٍّا ٍ ماّص سٍصّاي غيثش 50دسصذ،ماّص طَل دٍسُ اقاهت تيواس دس تيواسستاى تا 50

 دسصذ گضاسش ضذُ است(.50ماس تا

هتقي، ًطاى اص آى داسًذ مِ تا تشٍيج خَدهشاقثتي تِ ػٌَاى يل سٍينشد سالهت هتني تش هشدم، هي تشَاى پشيص تيٌشي     ضَاّذ

دسصذي سا دس ّضيٌِ ّا ضاّذ تَد. ايي صشفِ جَيي ّا، ّضيٌِ هشاقثت ّاي سطَح پايِ ٍ تخصصي ٍ ّوچٌشيي   7صشفِ جَيي 

اهِ سيضي ضذُ ٍ تذٍى تشًاهِ تيواساى ٍ پزيشش ّاي سشپايي سا ماّص هشي دّشذ. دس اًگلسشتاى، اسصش هشالي ايشي      پزيشش تشً

هيلياسد پًَذ است. الثتِ ضَاّذ ديگشي ّن ّستٌذ مِ گشچِ خيلي ٍاقغ تيٌاًِ ًيستٌذ اها  4.4هؼادل   دسصذي7صشفِ جَيي 

 هتني تش هشدم، خثش هي دٌّذ.دسصذي تا اجشاي سٍينشد سالهت  20اص ظشفيت صشفِ جَيي 

دس  دس تشًاهِ تحَل ًظام سالهت دس حَصُ تْذاضت، تشًاهِ هلي خَدهشاقثتي تِ ػٌَاى پٌجويي تشًاهِ هلي تحَل ًظام سشالهت 

مِ هؼاٍى هحتشم تْذاضتي تشا   اًتظاس داسددس ايي ساستا لزا  طشاحي ٍ تستِ خَدهشاقثتي تشاي اجشا اتالؽ گشديذ. حَصُ تْذاضت

پسشخَساًذّاي زصم  ّاي آهَصضي، گششدآٍسي اطالػشاا ٍ تْيشِ     ّوناسي ماسضٌاساى ريشتط اص طشيق تطنيل جلساا ٍ ماسگاُ

 آٍسًذ. تشًاهِ، اقذاهاا زصم سا تِ ػول اجشاي هَثشجْت 
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 : تعريف واشه

 سفير سالهت: 

هشاقثت اص سالهت خَد ٍ  داسد ٍ تِ صَسا داٍطلثاًِ مالس سَاد خَاًذى ٍ ًَضتي 8 حذاقل سفيش سالهت فشدي است مِ

 اػضاي خاًَادُ ٍ جاهؼِ سا تشػْذُ داسد.

 سفير سالهت افتخاري:

 دّذ. فشدي است مِ ػالٍُ تش خاًَاس خَد، چٌذ خاًَاس تذٍى سفيش سالهت سا تحت پَضص قشاس هي

 خودياري 

ضاى استقا  مٌٌذ تا سالهت است مِ هطنل يا آسهاًي هطاتِ داسًذ ٍ تِ ينذيگش مول هيفشآيٌذي خَدجَش ٍ ضاهل افشادي 

 ماستِ ضَد ٍ تا حذ اهناى افشاد تِ صًذگي سالن ٍ طثيؼي خَد تاصگشداًذ.  ياتذ، اص تأثيش تيواسي ٍ آسية

  حاهي سالهت هاي سازهاى

ّاي  مِ داساي ضَساي استقاي سالهت تَدُ ٍ تشًاهِ ماس، ساصهاى، هذسسِ، داًطگاُ حاهي سالهت ضاهل هحل ّاي ساصهاى

  سا تذٍيي ٍ اجشا مشدُ تاضٌذ. استقاي سالهت

 ضوراهاي ضهري/ روستايي و ضوراياري حاهي سالهت

ي  مِ اػضاي آى دٍسُ ضْشي/ سٍستايي ٍ ضَساياسي ّاياضَسحاهي سالهت ضاهل  سٍستايي ٍ ضَساياسي /ضَساّاي ضْشي

 تذٍيي ٍ اجشا مشدُ تاضٌذ.ّاي استقاي سالهت جاهؼِ  سيضي ػولياتي هطاسمتي سا گزساًذُ تاضٌذ ٍ تشًاهِ تشًاهِ

 

 پسضك خانواده

 داس ػْذُ ٍ است پضضني ماس هؼتثش هجَص ٍ پضضني اي حشفِ دمتشاي هذسك حذاقل داساي مِ است فشدي خاًَادُ پضضل

 سيستن تا قشاسداد ػقذ طشيق اص ٍ است ًفش ّضاس تيست صيش ضْشّاي ٍ يسٍستائ هٌاطق دس اٍل سطح پضضني خذهاا

 خذهاا تستِ تشاساس هطخص ٍظايف ضشح تا خاًَادُ پضضل تشًاهِ هجشي دسهاًي تْذاضتي هشامض دس دسهاًي تْذاضتي

 .پشداصد هي خذهت اسائِ تِ سالهت

 

 تين سالهت

 ماسضٌاساى يا ماسداى دًذاًپضضل، پضضل، :ضاهل دسهاًي تْذاضتي خذهاا حَصُ دس هْاسا ٍ داًص صاحثاى اص گشٍّي

 تْذاضتناس ساديَلَطي، آصهايطگاّي، ػلَم اي، حشفِ ٍ هحيط تْذاضت ّا، تيواسي تا هثاسصُ خاًَادُ، تْذاضت پشستاسي، هاهائي،

 قشاس ضذُ تؼشيف جاهؼِ اختياس دس سا اٍل سطح خذهاا ي تستِ خاًَادُ پضضل هذيشيت تا مِ تَْسص ٍ دًذاى ٍ دّاى

 .دٌّذ هي
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 هلي خودهراقبتي اجراي برناهه

ٍاحذ آهَصش ٍ  ،ماسضٌاساى گشٍُ تِ تشتية ضْشستاى ٍ هشامض اسائِ دٌّذُ خذهت ،داًطگاُدس سطح  تشًاهِ ايي اصلي هجشي

 .ّستٌذ تَْسصاى ٍ خاًَادُ سالهت هشاقة ماسضٌاساى ٍ  استقاي سالهت

هذيشاى گشٍُ گستشش ٍ  تِ تشتية هشامض اسائِ دٌّذُ خذهتٍ  ضْشستاى ،داًطگاُايي تشًاهِ، دس سطح  ياجشاي ّوناساى

پضضناى خاًَادُ ٍ تين  ،خاًَادُ پضضلماسضٌاساى ضْشستاًي تشًاهِ  ،خاًَادُ پضضلداًطگاّي تشًاهِ هسٍَل ماسضٌاساى 

   .ّستٌذ سالهت
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 برناهه هلي خودهراقبتي در پسضكاى خانوادههطارکت نحوه بنذي  جذول زهاى

 صهاى اجشا هسٍَل اجشا ّذف ًَع فؼاليت سديف
تشگشششضاسي جلسشششِ   1

ٍليي ؤتا هستَجيْي 
 داًطگاّي  سطح 

 هلي آضٌايي تا تشًاهِ
ٍ جلة خَدهشاقثتي 

 حوايت اص تشًاهِ

ٍل آهشَصش ٍ  ؤهذيش گشٍُ/ ماسضشٌاس هسش  
هشذيش  تشا ّونشاسي    استقاي سالهت داًطگاُ

ٍل تشًاهشِ  ؤضشثنِ ٍ ماسضشٌاس هسش    گشٍُ
 پضضل خاًَادُ

هاُ  تيش دٍمًيوِ 
95 

تشگشششضاسي ماسگشششاُ   2
آهَصضششي  -تششَجيْي

 سٍصُ يل

هشششذيشاى  آهشششَصش
 ضششششششثنِ ّششششششا ٍ

 ٍلؤهسش  ماسضٌاساى
 سدُ ضْشسشششششششتاًي
تشًاهششششِ پضضششششل  

  خاًَادُ

ٍل آهشَصش ٍ  ؤهذيش گشٍُ/ ماسضشٌاس هسش  
هشذيش  تشا ّونشاسي    استقاي سالهت داًطگاُ

ٍل تشًاهششِ ؤماسضششٌاس هسشش /ضششثنِ گشششٍُ
   پضضل خاًَادُ

هاُ  تيش دٍمًيوِ 
95 

 تطششششنيل جلسششششِ 3
تششا هشمششض   تششَجيْي

 تْذاضت ضْشستاى

تَجيششششِ ٍ جلششششة 
 حوايت اص تشًاهِ

ٍل آهششَصش ٍ استقششاي  ؤماسضششٌاس هسشش 
 ماسضشٌاس  تشا ّونشاسي   سالهت ضْشستاى
 پضضل خاًَادُضْشستاًي تشًاهِ 

 هششداد ًيوِ اٍل 
 95هاُ 

تشگشششضاسي ماسگشششاُ   4
 سٍصُ  يلآهَصضي 

آهشششَصش پضضشششناى 
 خاًَادُ 

ٍل آهشَصش ٍ  ؤهذيش گشٍُ/ ماسضشٌاس هسش  
  ُ تششا ّونششاسي   استقششاي سششالهت داًطششگا

پضضششل  ضْشسششتاًي تشًاهششِ   ماسضششٌاس
  خاًَادُ

داد شاٍل هش ًيوِ 
 95هاُ 

تشگشششضاسي ماسگشششاُ   5
 سٍصُ يلآهَصضي 

ٍل آهششَصش ٍ استقششاي  ؤماسضششٌاس هسشش  آهَصش تين سالهت
ماسضشٌاس   تشا ّونشاسي   سالهت ضْشستاى
 پضضل خاًَادُضْشستاًي تشًاهِ 

 هششداد ًيوِ دٍم 
 95هاُ 

پيگيشششي تشگششضاسي   6
ماسگششاُ آهَصضششي دس 

 سطح داًطگاُ

هذيش گشٍُ/ ماسضشٌاس هسشٍَل آهشَصش ٍ     اسصضياتي ماسگاُ
هشذيش  تشا ّونشاسي    استقاي سالهت داًطگاُ

داًطگاّي  هسؤٍل ماسضٌاسگشٍُ ضثنِ / 
  پضضل خاًَادُتشًاهِ 

الشي اسشفٌذ    تيش 
 95هاُ 

پيگيشششي تشگششضاسي   7
ماسگششاُ آهَصضششي دس 

 سطح ضْشستاى

ٍل آهششَصش ٍ استقششاي  ؤماسضششٌاس هسشش  اسصضياتي ماسگاُ
ماسضشٌاس   تشا ّونشاسي   سالهت ضْشستاى
 پضضل خاًَادُضْشستاًي تشًاهِ 

الشي اسشفٌذ   تيش 
 95هاُ 

ّششاي  تْيششِ گششضاسش 8
تشًاهشششِ دس اجشايشششي 

 ُ ّشاي   هشامض ٍ پايگشا
اسائِ دٌّذُ خشذهت  
ٍ سششطح ضْشسششتاى 
)هطششششششششششششششاتق 
دسششششششتَسالؼول( ٍ 
اسسششال تششِ سششطح   

 تازتش

ماسضشٌاس  ٍ ، تين سالهت پضضناى خاًَادُ اسصضياتي تشًاهِ
دس هشامض اسائشِ دٌّشذُ    هشاقة سالهت ًاظش

 خذهت

الشي اسشفٌذ    تيش
 95هاُ 

تٌذي ٍ  تشسسي، جوغ 9
ّشاي   اسسال گشضاسش 
 اجشايي تشًاهِ

تْيِ ٍ گضاسش ًتايج 
تششِ صششَسا فصششلي  
دفتششششش آهششششَصش ٍ 
استقشششاي سشششالهت ٍ 
 هشمض تَسؼِ ضثنِ 

ٍل آهشَصش ٍ  ؤهذيش گشٍُ/ ماسضشٌاس هسش  
هشذيش   تا ّونشاسي   استقاي سالهت داًطگاُ

تشًاهششِ  هسششؤٍل ماسضششٌاسگشششٍُ ضششثنِ/ 
 پضضل خاًَادُ  

الشي اسشفٌذ    تيش
 95هاُ 
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 خودهراقبتي ترويج برناهه در سالهت تين و خانواده پسضكاى از نتظارات

 

ّششاي آهَصضششي خششَدهشاقثتي ضششاهل     دس دٍسُضشششمت  - پضضل خاًَادُ
سيششضي ػوليششاتي   تشًاهششِ ،ي هلششي خششَدهشاقثتي ّششاساٌّوا

 ِ سيشضي ػوليشاتي هطشاسمتي دس     هطاسمتي دس ضَساّا ٍ تشًاهش
 هحل ماس

 اص طشيشق هذيشيت تَاًوٌذساصي خاًَاسّاي تحت پَضشص   -
 آهَصش سفيشاى سالهت

ٍ  ّششاسشاصهاى ّونشاسي دس تشگشضاسي ماسگشاُ آهَصضشي دس      -
 ّا ضَساّاي ضْشي/ سٍستايي ٍ ضَساياسي

 تشًاهِ اجشاي  تْيِ گضاسشّوناسي دس  -
ّششاي آهَصضششي خششَدهشاقثتي ضششاهل     دس دٍسُضشششمت  - هاها

سيششضي ػوليششاتي   تشًاهششِ ،ي هلششي خششَدهشاقثتي ّششاساٌّوا
 ِ سيشضي ػوليشاتي هطشاسمتي دس     هطاسمتي دس ضَساّا ٍ تشًاهش

 هحل ماس
 ضٌاسايي خاًَاسّاي فاقذ سفيش سالهتّوناسي دس  -
ّشاي آهَصضشي تششاي سشفيشاى      ّوناسي دس تشگشضاسي دٍسُ  -

 سالهت
ّوناسي دس تطشَيق سشفيشاى سشالهت تششاي ػضشَيت دس       -

 ّاي خَدياس گشٍُ

 ّاي خَدياس تطنيل گشٍُّوناسي دس  -
ٍ ّششا سشاصهاى ّونشاسي دس تشگشضاسي ماسگشاُ آهَصضشي دس      -

 ّا ضَساّاي ضْشي/ سٍستايي ٍ ضَساياسي
  تشًاهِ اجشاي  تْيِ گضاسشّوناسي دس  -

شگضاسي آهَصش ّاي گشٍّي سفيشاى ت اجشايي ّواٌّگي - ماسضٌاس هشاقة ًاظش
 سالهت

ٍ ّا ساصهاىجلساا آهَصضي تشاي ّواٌّگي اجشايي تشگضاسي  -
   ّا ضَساّاي ضْشي/ سٍستايي ٍ ضَساياسي

تاهيي تستِ ّاي آهَصضي هَسد ًياص سفيشاى ّواٌّگي ٍ  -
 سالهت

 ٍ اطالػاا اجشاي تشًاهِآهاس تْيِ  -
 تِ سطَح تازتش تشًاهِ اجشاي  گضاسشتْيِ ٍ اسائِ  -
دسيافت پسخَساًذ اجشاي تشًاهِ اص سطَح تازتش ٍ اصالح اجشاي  -

 تشًاهِ 
  يخَدهشاقثت يتشًاهِ هل ييطثق دستَسػول اجشا - تَْسص
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 درهاني هرکس بهذاضتي : سطح 1فرم ضواره 

 فصليفشم گضاسش  

 

 سال:                                     :          هاُ:                                        تْذاضتي دسهاًيهشمض ًام 

 7 6 5 4 3 2 1 سديف

تؼشششذاد خاًَاسّشششاي 

فاقذ سشفيش سشالهت   

تحت  ضٌاسايي ضذُ

 پَضص هشمض

 سشششفيشاىتؼشششذاد 

آهشششَصش سشششالهت 

تحت پَضشص   ديذُ

    هشمض

ّاي  تؼذاد ماسگاُ

آهَصضششي تشگششضاس 

ضششششذُ تشششششاي  

ضَساّاي استقشاي  

سششالهت تطششنيل 

 هذاسس ضذُ دس

ّاي  تؼذاد ماسگاُ

آهَصضششي تشگششضاس 

ضششششذُ تشششششاي  

ضَساّاي استقشاي  

تطششنيل سششالهت 

-ساصهاى ضذُ دس

 ّا

تؼششششششششششذاد 

ّششاي  ماسگششاُ

آهَصضشششششششي 

تشگششضاس ضششذُ  

تشششششششششششاي  

ضششششششَساّاي 

ضششششششششْشي/ 

سٍسششششتايي ٍ 

  ضَساياسي

افششششاد تؼشششذاد  

هؼشفشششي ضشششذُ  

تشاي ػضَيت دس 

 ّاي خَدياس گشٍُ

ّشاي   تؼذاد گشٍُ

خَديشاس تطشنيل   

تحششششت  ضششششذُ

 پَضص هشمض

        

        

        

        جوغ

 

 

 اهضاي ماسضٌاس هشاقة سالهت ًاظش:ًام ٍ ًام خاًَادگي ٍ 

 

   :پضضل خاًَادُ ًام خاًَادگي ٍ اهضاي ًام ٍ
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 (هرکس بهذاضتي درهاني: )1دستورالعول تكويل فرم ضواره 

 

 پضضل خشاًَادُ  اهضاي تاييذ ٍ پس اصتنويل هي ضَد ٍ هشمض تْذاضتي دسهاًي  ًاظشماسضٌاس هشاقة سالهت ايي فشم تَسط 

 گشدد. تِ سطح ضْشستاى اسسال هي فصليتِ صَسا 

 ضَد. ٍ سال دسج هي هاُ، هشمض تْذاضتي دسهاًيدس قسوت تازي فشم ًام 

   ضَد. ، ًَضتِ هيتحت پَضص هشمض  ضٌاسايي ضذُتؼذاد خاًَاسّاي فاقذ سفيش سالهت : 1دس ستَى ضواسُ 

 ضَد. اًذ، ًَضتِ هي تؼذاد سفيشاى سالهت تحت پَضص هشمض مِ آهَصش ديذُ: 2ستَى ضواسُ دس 

، ًَضشتِ  تشاي ضَساّاي استقشاي سشالهت تطشنيل ضشذُ دس هشذاسس     تشگضاس ضذُ ّاي آهَصضي  ماسگاُ: تؼذاد 3ستَى ضواسُ دس 

   ضَد. هي

، ًَضشتِ  ّشا سشاصهاى ّاي آهَصضي تشگضاس ضذُ تشاي ضَساّاي استقاي سالهت تطنيل ضذُ دس  تؼذاد ماسگاُ :4دس ستَى ضواسُ 

 ضَد.   هي

، ضشَساّاي ضشْشي/ سٍسشتايي ٍ ضشَساياسي    تشگضاس ضذُ تشاي ضَساّاي اسالهي ّاي آهَصضي  تؼذاد ماسگاُ :5دس ستَى ضواسُ  

 ضَد. ًَضتِ هي

 ضَد. ّاي خَدياس، ًَضتِ هي ضذُ تشاي ػضَيت دس گشٍُهؼشفي ؼذاد افشاد ت: 6دس ستَى ضواسُ 

 ضَد. ، ًَضتِ هيتطنيل ضذُ تحت پَضص هشمض ّاي خَدياس تؼذاد گشٍُ: 7دس ستَى ضواسُ 
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 : سطح ضهرستاى2فرم ضواره 
 فشم گضاسش فصلي 

 

 سال:             ًام داًطنذُ/ داًطگاُ:                                     ًام ضْشستاى:                                 سِ هاِّ:              

 8 7 6 5 4 3 2 1 سديف

مششض اًششام هش 

تْذاضششششتي 

 دسهاًي

 مششششل تؼششششذاد 

خاًَاسّششاي فاقششذ 

سششفيش سششالهت  

 ضٌاسششايي ضششذُ 

تحشششت پَضشششص 

 هشمض

 مل  تؼذاد 

 سشششششفيشاى

سشششششالهت 

آهشششششَصش 

تحشت   ديذُ

پَضششششششص 

    هشمض

مششششل تؼششششذاد 

ّشششاي  ماسگشششاُ

آهَصضي تشگضاس 

ضشششذُ تششششاي  

ضشششششششَساّاي 

استقاي سشالهت  

تطنيل ضذُ دس 

 هذاسس

مششششل تؼششششذاد 

ّشششاي  ماسگشششاُ

آهَصضي تشگضاس 

ضشششذُ تششششاي  

ضشششششششَساّاي 

استقاي سشالهت  

تطنيل ضذُ دس 

 ّاساصهاى

مشششل تؼشششذاد 

ّششاي  ماسگششاُ

آهَصضششششششي 

تشگششضاس ضششذُ 

 تشششششششششششاي 

ضشششششَساّاي 

ضشششششششْشي/ 

سٍسششششتايي ٍ 

 ضَساياسي

مشششل تؼشششذاد  

هؼشفششي افشششاد 

ضشششذُ تششششاي  

ػضششششَيت دس  

ّشششاي  گششششٍُ

 خَدياس

 مل  تؼذاد 

ّاي خَدياس  گشٍُ

 تطشششنيل ضشششذُ

تحششت پَضشششص  

 هشمض

         

         

         

         جوغ

 

 ضْشستاى: پضضل خاًَادًُام خاًَادگي ٍ اهضاي ماسضٌاس ٍ ًام 

 

    :ضْشستاى ٍل آهَصش ٍ استقاي سالهتًَام خاًَادگي ٍ اهضاي ماسضٌاس هس ٍ ًام

 

 سييس هشمض تْذاضت ضْشستاى: ٍ اهضاي ًام خاًَادگيٍ ًام 



10 

 

 : ) سطح ضهرستاى(2دستورالعول تكويل فرم ضواره 
 

 ضَد. / داًطگاُ، ًام ضْشستاى، سِ هاِّ )اٍل، دٍم، سَم، چْاسم( ٍ سال دسج هيدس قسوت تازي فشم ًام داًطنذُ

 ضَد. ًَضتِ هي ضْشستاى : ًام هشامض تْذاضتي دسهاًي تحت پَضص ّش1دس ستَى ضواسُ 

 گشدد. هيتنويل  2تا ػٌَاى هطاتِ فشم  هشامض تْذاضتي دسهاًيجوغ  استفادُ اصتا  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2ّاي ستَى

تشًاهِ پضضشل  آهَصش ٍ استقاي سالهت ٍ ماسضٌاس  لٍَهس ماسضٌاسپس اص تنويل ٍ اهضاي  2زصم تِ رمش است فشم ضواسُ 

ُ   سسيذُ ٍ تِ صَسا فصلي تِ سطح ت ضْشستاىهشمض تْذاض اهضاي سييس ٍ تِضْشستاى  خاًَادُ اسسشال   داًطشنذُ/ داًطشگا

 گشدد. هي
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 : )سطح دانطكذه/ دانطگاه(3فرم ضواره 
 فشم گضاسش فصلي 

 

 سال:                                      :                   سِ هاِّ                      ًام داًطنذُ/ داًطگاُ:                

 8 7 6 5 4 3 2 1 سديف

تؼششششذاد مششششل   ًام ضْشستاى 

خاًَاسّاي فاقذ 

سششفيش سششالهت 

ضٌاسايي ضشذُ  

تحششت پَضششص 

 هشمض

 تؼذاد مل 

سفيشاى سالهت 

آهششَصش ديششذُ  

تحششت پَضششص  

 هشمض   

مشششل تؼشششذاد 

ّششاي  ماسگششاُ

آهَصضششششششي 

تشگششضاس ضششذُ 

تشششششششششششاي 

ضشششششَساّاي 

استقششششششششاي 

سشششششششالهت 

تطنيل ضشذُ  

 هذاسسدس 

مشششل تؼشششذاد 

ّششاي  ماسگششاُ

آهَصضششششششي 

تشگششضاس ضششذُ 

تشششششششششششاي 

ضشششششَساّاي 

استقششششششششاي 

سشششششششالهت 

تطنيل ضشذُ  

 ّاساصهاىدس 

مششل تؼششذاد 

ّشاي   ماسگاُ

آهَصضشششششي 

تشگضاس ضشذُ  

تشششششششششاي 

ضششششَساّاي 

ضششششَساّاي 

ضششششششْشي/ 

سٍسششتايي ٍ 

 ضَساياسي

مششل تؼششذاد  

سششششششفيشاى 

سششششششالهت 

هؼشفي ضشذُ  

تششششششششششاي 

س ػضششَيت د 

ّششاي  گشششٍُ

 خَدياس

 تؼذاد مل 

ّاي خَدياس  گشٍُ

تطشششنيل ضشششذُ 

تحشششت پَضشششص 

  هشمض

         

         

         

         جوغ

 

 داًطنذُ/ داًطگاُ: تشًاهِ پضضل خاًَادُ ٍلَهس ماسضٌاسهذيش گشٍُ ضثنِ/ ًام خاًَادگي ٍ ًام 

 

      استقاي سالهت داًطگاُ:ل آهَصش ٍ ًٍَام خاًَادگي هذيش گشٍُ/ ماسضٌاس هسٍ ًام 
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 : ) سطح دانطكذه/ دانطگاه(3دستورالعول تكويل فرم ضواره 
 

 ضَد. دس قسوت تازي فشم ًام داًطنذُ/ داًطگاُ، سِ هاِّ )اٍل، دٍم، سَم، چْاسم( ٍ سال دسج هي

 ضَد. ّاي تحت پَضص ّش داًطنذُ/ داًطگاُ ًَضتِ هي ًام ضْشستاى :1دس ستَى ضواسُ 

 گشدد. تنويل هي 3تا ػٌَاى هطاتِ فشم  ّا ضْشستاى تا استفادُ اص جوغ 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2ّاي ستَى

تشًاهشِ  پس اص تنويل هذيش گشٍُ/ ماسضٌاس هسٍَل آهشَصش ٍ استقشاي سشالهت ٍ ماسضشٌاس      3زصم تِ رمش است فشم ضواسُ 

تشِ سشطح    4تا فشم ضواسُ  ُتِ صَسا فصلي ّوشا صَسا اتَهاسيَىِ ت ّوشاُ تا ًاهِ اداسي ٍداًطنذُ/ داًطگاُ  پضضل خاًَادُ

 گشدد. اسسال هي هلي

زصم تِ رمش است ًشم افضاسي جْت ٍسٍد  اطالػاا ايي فشم دس حال طشاحي هي تاضذ مِ تا تْيِ ايشي ًششم افشضاس اطالػشاا تشِ      

 دد.شاستقاي سالهت اسسال گتِ هشمض هذيشيت ضثنِ ٍ دفتش آهَصش ٍفايل امسل ّوشاُ 
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 برناهه هلي خودهراقبتي  در پسضكاى خانوادههطارکت : گسارش فصلي 4فرم ضواره 

 داًطنذُ/ داًطگاُ:                                      سِ هاِّ:                                                سال:

 مويت ضاخص ػٌَاى ضاخص سديف

  آهَصش ديذُ دس صهيٌِ تشًاهِ هلي خَدهشاقثتي پضضل خاًَادُماسضٌاساى دسصذ  1

  تحت پَضص هشمض سفيش سالهت ضٌاسايي ضذُ تَسطخاًَاسّاي فاقذ تؼذاد  2

   س صهيٌِ تشًاهِ هلي خَدهشاقثتيد سالهت آهَصش ديذُ سفيشاىتؼذاد  3

   سالهت سفيشخاًَاسّاي داساي دسصذ  4

  ّاساصهاىّاي آهَصضي تشگضاس ضذُ تشاي ضَساّاي استقاي سالهت تطنيل ضذُ دس  تؼذاد ماسگاُ 5

  دسصذ هذاسس حاهي سالهت 6

  دسصذ پَضص تشًاهِ خَدهشاقثتي ساصهاًي 7

  ضَساّاي ضْشي/ سٍستايي ٍ ضَساياسيّاي آهَصضي تشگضاس ضذُ تشاي  تؼذاد ماسگاُ 8

  تشًاهِ خَدهشاقثتي اجتواػي دسصذ پَضص 9

  ّاي خَدياس هؼشفي ضذُ تشاي ػضَيت دس گشٍُ افشادتؼذاد  10

  تحت پَضص هشمضّاي خَدياس تطنيل ضذُ  تؼذاد گشٍُ 11

 

 :آهَصش ٍ استقاي سالهت ٍَلًام خاًَادگي هذيش گشٍُ/ ماسضٌاس هس ٍ ًام

 

 :پضضل خاًَادُداًطگاّي تشًاهِ ٍل َهسماسضٌاس هذيش گشٍُ ضثنِ/ ًام خاًَادگي  ٍ ًام
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 پايص و ارزضيابي:

اًذ گَاّي گزساًذى دٍسُ تشا اهضشاي هؼشاٍى تْذاضشتي صشادس       ّاي آهَصضي سا ديذُ  مِ دٍسُ افشاديضشٍسي است جْت تواهي  -

 ّا مذ آهَصضي گزساًذى دٍسُ اص هؼاًٍت آهَصضي داًطگاُ دسيافت گشدد. گشدد ٍ تشجيحا تشاي ايي آهَصش

ضشٍسي است ليست حضَس ٍ غياب ضشمت مٌٌذگاى دس جلساا آهَصضي تنويل گشدد. ايي ليست تايذ ضشاهل ًشام ٍ   ّوچٌيي  -

 ًام خاًَادگي افشاد ضشمت مٌٌذُ، سي، جٌس، سطح سَاد، ضواسُ تواس، اهضا، تاسيخ، ًام ٍ سوت فشد آهَصش دٌّذُ تاضذ.

 

 

    


